
Escala semanal Ministério Diaconal
“Servindo com excelência a Noiva de Cristo”

Atividades Semanais

Domingo
08:00 - Consagração
09:00 - Escola Bíblica
16:30 - Intercessão
17:15 - Adoração Alternativa
18:00 - Culto da Família

Segunda
19:30 - Futebol Masculino-Membros

Terça
18:00 - Intercessão
19:00 - Futebol Masculino

Quarta
15:00 - Tarde com o Senhor (culto)
19:00 - Voleyball

Quinta
18:30 - Intercessão
20:00 - Culto da Santificação

Sexta
19:00 - Futebol Feminino

Sábado
14:00 - Futebol Masculino
14:00 - Ensaio do Min. de Teatro
14:00 - Ensaio do Min. de Louvor
15:00 - Ensaio do Min. de Dança
17:00 - Ensaio do Min. de Coral
17:00 - Ensaio Min. de Jovens

Propósitos de Jejum e Oração

1.Pastores e Líderes;

2.Por nossos membros e suas famílias; 

3.Pela paz em Israel;

4.Por nossos Governantes;

5.Término da Construção;

6.Ministério de Coral;

7.3º Encontro de Jovens;

8.Implantação de Grupos Pequenos;

9.Gestão de Ministérios;

10.Ministério Infantil Gênesis Kids.

Filiada a

Av. Durval de Góes Monteiro, 1500
Tabuleiro  -  CEP: 57080-900 - Maceió/Al.

Contatos
 (82)3342.2881 / 3032.3019

www.ibgenesis.com.br
E-mail:faleconosco@ibgenesis.com.br

Pastores e Presbíteros

Pr. Harry Tenório
82-9938.0012

pastorharry@ibgenesis.com.br

Pr. Agripino Marinho
82-3352.2219

 
Pr. Guilherme Cerqueira

82-9973.1510 
pastorguilherme@ibgenesis.com.br

Pr. Plínio Silva
82-9984.6579

pastorplinio@ibgenesis.com.br

 
Presb. Luiz Carlos

82-9331.7052
lulaelu@gmail.com

 
Presb. Paulo Roberto

82-3033.2843

Agende Gabinete 

(82) 3342.2881

(82) 3032-3019

(82) 9147-7635

Contribuições e Ofertas - Igreja Batista Gênesis

Banco do Brasil  Agência: 3393-6    C/C: 26595-0

Banco Itaú: Agência: 1465-6     C/C: 21041-5
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Ministério de 
Teatro

O Ministério de Teatro em 

nossa igreja tem como objetivo 
primordial a adoração ao nosso 
Senhor, que está sempre nos 
capacitando para exercer esta 
adoração em forma de expressões faciais e movimentos 
corporais possibilitando-nos a pregar a palavra de Deus. O 
inimigo usa essa maravilhosa criação de Deus (a Arte) para o 
seu beneficio, tentando se infiltrar na mente dos jovens 
através de musicas, apresentações teatrais, novelas, filmes 
e até mesmo desenhos, mas nós como servos do Deus vivo 
temos por obrigação mostrar que satanás não tem poder de 
roubar aquilo que o Senhor fez para o seu louvor. Nós temos 
o chamado de Cristo e por isso podemos ministrar em 
qualquer lugar porque a unção do Senhor nos faz aceitáveis. 
Teatro é muito mais que emoção. É a ministração da 
presença de Deus, ou seja, receber o poder de Deus e 
transferir para a Igreja, e esta ser impactada.

Versículo 
Bíblico da 
Semana

"Agora, porém, 
despojai-vos, 

igualmente, de 
tudo isto: ira, 
indignação, 
maldade, 

maledicência, 
linguagem obscena 

do vosso falar." 
Colossenses 3:8  

Colossenses 3:8

 

Sejamos íntegros 
perante os 

homens e perante 
o Senhor. Quem 

pratica estas 
coisas a que se 

refere o versículo, 
não pode ser 

considerado uma 
testemunha de 

Cristo. Ainda que 
todos nós 

tenhamos falhas, 
tais coisas não 

devem ser 
praticadas, porque 

devemos ser 
exemplo para os 

que não 
conhecem ao 

Senhor.

Meditação

Agenda Gênesis

25/Jun : Grande Vigília

26/Jun : Encontro de Líderes de GP

10/Jul : Culto de Jovens

11/Jul : Consagração de Santa Ceia

11/Jul : Santa Ceia do Senhor

16 à 18/Jul : 3º Encontro de Jovens

24/Jul : Jogo entre solteiros e casados

dias 16, 17 e 18 de julho.

QUI DOM (M) DOM (N)

24/6/10 27/6/10 27/6/10

Dirigente ISAAC - PB. LUIZ CARLOS

Água OSMARI - IZABELLI

Ofertório ELENÍ JAMESON ELZA

Recepção-1 MARCELO / IZAURA - ARLEY / MIRLANE

Recepção-2 - - ISAAC / KATIANE

Kids - - DILSON

Estacionamento - - ANTÔNIO / BRÁZ

Visitantes - - MARCUS / LISIANE

DIAS

Coordenador da semana: LUCIENE (9902-9924)

SERVIÇO

dia 25.Jun : na Gênesis

das 18 às 23:45h



Sem dúvida, as festas juninas fazem parte das manifestações 
populares mais praticadas no Brasil, e merece considerações 
equilibradas. Mas será que temos maturidade de identificarmos 
as fronteiras entre o folclore e a religião? A fundamentação para 
esta festa é tirada sem dúvida das páginas da bíblia, conferindo 
a esta manifestação festiva um cunho religioso.

João Batista nasceu na Palestina e morreu degolado por 
Herodes Antipas, a pedido de sua enteada Salomé (Mt. 14.1-
12). A bíblia relata que seu nascimento foi fruto de um milagre, 
já que Zacarias e Isabel eram muito velhos quando conceberam 
a criança. Sua vida ocorreu em função da de Cristo, pois ele era 
o precursor anunciado pelo profeta. Coube a Igreja Católica 
consagrá-lo santo.

A festa a São João é comemorada com fogueiras, fogos de 
artifício, tiros, balões, rojões, bandeirolas, comidas, bebidas 
alcoólicas e danças típicas.  João Batista desempenhou um 
papel importantíssimo no cristianismo. De mensagem corajosa, 
anunciou um novo estilo de vida aos crentes de sua época, com 
base na confissão de pecados e no arrependimento. Apesar de 
homem consagrado a Deus, as celebrações a João Batista são 
impróprias, pois toda adoração é devida só a Deus (Mt.4.10).

Em paralelo ainda acontece às celebrações a São Pedro. É 
atribuída a Pedro a fundação da igreja católica, que considera o 
Papa o legítimo sucessor deste importante apóstolo. Por este 
motivo, fiéis católicos atribuem a este santo honrarias dignas 
de um deus. Para estes devotos, Pedro é o chaveiro do céu, para 
que alguém possa entrar lá, tem que necessariamente passar 
por ele. Neste período, brincadeiras como a do pau de sebo, se 
destaca nas festividades comemorativas a São Pedro.

Quando Pedro, sob a autoridade divina curou o coxo que sofria a 
porta Formosa do templo de Jerusalém e por isto teve as 
atenções do povo voltadas para si como se fora por alguma 
virtude própria que o coxo fora curado, ele afirmou: “Por que 
olhais tanto para nós, como se fosse por nossa própria virtude 
ou santidade que fizéssemos este homem andar?” Era uma 
demonstração clara de que ele tinha consciência de que todo 
louvor e adoração pertencem ao nosso Deus.

Por ordem destas comemorações religiosas, a nossa nação se 
distancia do verdadeiro Deus. Todas as vezes que isto acontecia 
em Israel, o país ficava desprotegido e sofria consequências 
graves. Quando se levantava um rei que resolvia limpar de 
Israel todo espírito de adoração a qualquer divindade que não 
fosse o verdadeiro Deus, a nação prosperava. Parece uma 
manifestação folclórica, mas há por traz dela um espírito de 
adoração a outros que não o verdadeiro Deus. Parece uma coisa 
ingênua, mas afastamos Deus e sua prosperidade da nossa 
nação adorando a outros que não a ele próprio.

Festas Juninas: Folclore ou manifestação religiosa
Pr. Harry Tenório

FIM!

Grande Vigília
Próxima Sexta teremos mais uma grande vigília em nossa 

igreja. Você e sua família são nossos convidados especiais. O 
tema desta vigília é Atendendo ao Chamado do Noivo. Não 
deixe de vir, será uma noite de muita adoração, oração, 
testemunhos, palavra e comunhão. Vamos juntos atender ao 
chamado do Noivo. Ele marcou um encontro conosco, deseja 
que nos levantemos e venhamos a encontrá-lo e desfrutar da 
sua intimidade.

Aniversariantes 
da Semana

22.Jun: Rosa Cristina
24.Jun: Thayse Maria
24.Jun: Jarbas Vieira
24.Jun: Cristian John
26.Jun: Karla Maria

Camisa Geração 
Atitude

Preta: R$ 17,00
Branca: R$ 15,00

Compre a sua com 
Jú ou Poly

O valor de uma lágrima
“Porque a sua ira dura só um momento; 

no seu favor está a vida. O choro pode 
durar uma noite; pela manhã, porém, 
vem o cântico de júbilo.” (Salmos 
30:5).
Não deixe de chorar, que seja de raiva, para alivio, que seja de 
alegria para expressar sentimentos, que seja de vergonha para 
que transpareça seu desagrado. NÃO VIVA CHORANDO, mas 
chore quando for necessário. Diga sempre a Deus porque está 
chorando, só Ele pode recolher suas lágrimas e trazer alegria 
pela manhã. Que Deus em Cristo Jesus possa a cada manhã 
renovar suas forças e enxugar suas lágrimas.

3º Encontro de Jovens
Já estão abertas as inscrições para o 3º Encontro de Jovens da 

Igreja Batista Gênesis. Não deixe para se inscrever de última 
hora, pois as vagas são limitadas. O evento acontecerá nos dias 
16,17 e 18 de julho na Chácara Village Paradise em Paripueira. 
O valor da inscrição é de apenas R$ 70,00 (setenta reais) por 
pessoa. O tema do encontro será Atitude 434. Você vai se 
surpreender e ser impactado com o que Deus vai ministrar ao 
seu coração.

Tarde com o 
Senhor

Solteiros x Casados

Em julho teremos mais um 

jogo entre Solteiros e 
casados. Será que os solteiros 
(que nunca ganharam em 
jogos oficiais) vão conseguir 
f i n a lmen t e  queb ra r  a  
hegemonia dos casados.

Culto de Jovens n

dia 10 de Julho

às 19:30h
na Gênesis

Culto de Cura e Libertação

todas as quartas-feiras

das 15 às 17hs na Gênesis

Contato:
3342-1206/8848-5520

Angélica

Organização:

Geração Atitude e Coral
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